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 ورقة مبادئ دي ميستورا لوقف إطالق النار في سورية

 ورقة مبادئ -مسودة طرق وقف إطالق النار
 

 

 أأمه النقاط الواردة يف الورقة

   لتفاق شامل. طالق انر حملية وبشلك متدرج وصول  ا  سالم يمت بعد نقاشات معليات وقف ال 

 الأمم املتحدة لن تكون قادرة عىل مراقبة أأو فرض أأي اتفاق قد ينتج عن احملاداثت اجلارية . 

 ذا حتسنت الظروف عىل الأرض  النظام السوري، والفصائل املسلحة، سرتاقب بنفسها وقف ا طالق النار، وا 

 . فا ن مكتب املبعوث الأممي س يوسع دوره يف سوراي قليال  

 للمفاوضات ا ىل ضامن لالتفاقات يا  سوراي من كوهنا راع  انتقال واحض من مجموعة دمع . 

 هممة مراقبة دولية ابلاكمل، الاعامتد عىل احملليني بدمع فين  : يه ؛ خيارات ملراقبة وقف ا طالق النار ثالثة

 . من اجملمتع ادلويل، فريق مشرتك من املراقبني احملليني وادلوليني

 عالمات تطبيق وقف ا طالق النار

 يضع دي مس تورا عالمات لتطبيق وقف ا طالق انر من أأبرزها: (فيينا)انطالقا من مباحثات 

 طالق النار بشلك مس متر. البدء بتطبيق معلية وقف ا   .1

 : قيام مجموعة أأصدقاء سوراي بلعب دور الضامن ادلويل وذكل من خالل .2

 .التنس يق الشامل مع املبعوث اخلاص  .أأ 

 . مة واملعارضةتأأمني الارتباط العميل بني احلكو  .ب

 .(فيينا) طالق انر حملية مزتامنة مع النشاطات الأخرى اجلارية كجزء من معليةالقيام مببادرات وقف ا   .ج

 

 

 املفهوم الشامل للتنفيذ
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  : عىل نقاط أأمهها للتنفيذ مؤكدا   شامال   يضع دي مس تورا مفهوما  

نسان. .1  رضورة وجود الزتامات ابحلقوق الأساس ية لال 

ومن مكتبه اخلاص ابملراقبة الفعلية عىل املبادرات كام ، أأن يقوم مراقبون سوريون بدمع من اجملموعة ادلولية  .2

 حصل يف الزبداين.

  . طالق انر شاملالاس مترار يف العمل حنو وقف ا   .3

 سرتاتيجية الشامةل.يف حال وجدت مبادرات دولية فالبد أأن ترتبط مع الا .4

 تفعيل العمل الرقايب ودمع املبادرات احمللية 

 :  لتحقيق هدف العنوان السابق يعتقد ما ييل

 ويمت تنفيذ العمل ابلتدرجي.، يني يف دمشق وجنيف ونيويورك رضورة وجود اختصاص  .1

جراء غري مناسب ملراقبة وقف ا طالق الن السالم اليت تتأألف من قوات دوليةقوة حفظ  .2 ، ويستشهد ار ا 

 . 2012فعالية ذكل يف عام  بفشل

 طالق النار.اص اذلي سيرشف عىل اتفاقيات وقف ا  تقوية مكتب املبعوث اخل .3

 التنفيذ احمليل للمراقبة 

ومن اجلهات الأخرى ، ومطابقة املعلومات اليت تصل مهنم ، يمت العمل عرب التصال مع املس ئولني احملليني  .1

 لتسهيل التوصل ا ىل حلول.

 ل ماكنية البدء هبا. ، ويه الأكرث مرونة والأكرث احامتل  ويرى أأن هذه الطريقة تعزز الثقة حمليا   .2

 املهام الأساس ية ملكتب املبعوث اخلاص: 

ومعليات الاستشارات ، تضمن تنفيذ اتصالت رسية وحمدودة ، تأأمني ماكتب جيدة للوساطات احمللية   .1

 الالزمة يف الأماكن خارج مدينة دمشق.

وحتليلها ونقلها ، وترتيهبا ،  املعلومات ، ومجع وتسمل وتطوير املعرفة مبواقع العمليات، تقدمي الاستشارات الفنية  .2

 للجهات اخملتصة.

وتقدمي  الناجتة عن معليات معادية دلاعش ، وفض الزناعات، عامر التنس يق لأعامل ال غاثة ال نسانية وال   .3

 التدريب للكوادر الطبية والتعلميية.
 مركز جسور للدراسات

 



  
4 
 

ادرات لضامن فض الزناعات من خالل املب ، التصال مع اجملموعة ادلولية والرشاكء يف النشاطات ضد داعش .4

بسامح الظروف  ،  ن معلية القيام مبهام ملكتب املبعوث خارج دمشقرت قاملتعلقة بوقف ا طالق النار ، وت

 الأمنية .

 

 املبعوث اخلاصمتطلبات مكتب 

دارة املعلومات حتت قيادة قائد عسكري كبري من ذوي اخلربة. .1  وجود خرباء يف ا 

مع عدم كفاية الاعامتد ، احلصول يف الوقت احلقيقي عىل معلومات الأمقار الصناعية ووسائط الرصد الأخرى  .2

 للتحقق من املعلومات الواردة من امليدان.، علهيا 

 خيارات املراقبة

 : يه؛ خيارات لعمليات املراقبة  3يضع دي مس تورا  

 . املراقبة املس تقةل .1

 النار. ا طالق وقف ومراقبة الفين، ادلمع .2

 . ودولية حملية عنارص بني مشرتك بشلك التنفيذ .3

 املراقبة املس تقةل :أأول  

 بىن عىل:و ت 

 منفصةل عن أأي معليات مراقبة حملية. ، نرش قوات مراقبة دولية مس تقةل  .1

من الأماكن اليت ، طالق النار ارشة ملكتب املبعوث عن ظروف وقف ا  وتقدم تقارير مب، تقوم بدور حيادي  .2

 نرشها فهيا .ميكن 

 

وهو ما يس تدعي وجود حلول ملعرفة الواقع ، ومن املراقبة احمللية ، قد ينشأأ خالف بني املعلومات املقدمة مهنا  .3

 : ويتطلب هذا همام رئيس ية مهنا، احلقيقي 

 وال بالغ عن اخملالفات.، وضع مفهوم خاص عن املراقبة  .أأ 
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 يف مواقع وقف ا طالق النار. ، تنفيذ همام مراقبة حيادية ومنفردة  .ب

 : ادلمع الفين ومراقبة وقف ا طالق الناراثنيا  

 ا :هماهمنرش مجموعة دولية من 

 تقدمي ادلمع الفين للمراقبني احملليني. .1

 ال رشاف عىل معليات املراقبة.  .2

 مؤقتا  .وتطوير أأداهئم من ماكن مركزي  تدقيق نوعية عنارص املراقبة ، .3

 وتنفيذ التدقيق.، لتقدمي ادلمع ، بني مواقع وقف ا طالق النار ، حتراكت منتظمة ودامئة  .4

 ونقل املعلومات.، خالل املراقبة املبارشة من ، الالزتام  معاجلة اخللل يف  .5

 وال بالغ عن مؤرشات الأداء.، ومراجعة نشاطات فرق املراقبة احمللية ، وضع خطة معل اثبتة للتنفيذ حمليا   .6

 ودولية حملية عنارص بني مشرتك بشلك : التنفيذاثلثا  

 ومن أأمه ما جاء يف هذا البند: وادلولية ؛ احمللية العنارص تشمل مشرتكة تقليدية مراقبة أأعامل ينبين عىل تنفيذ 

العنارص احمللية قبل ، وستنفذ العمليات من  عىل املناطق الآمنة اقتصار العمليات اليت يمت تنفيذها دوليا   .1

 بضامانت أأمنية مناس بة.

 معلية أأي منـ  الأوىل املرحةل أأثناءيف  اصةوخب ؛ ويتوقع ـ املواقع تعريف عىل الامنذج املشرتكة أأيضا   تعمتد سوف .2

 .حمدودة املواقع هذه تكون أأن النار ا طالق وقف

 

 

 

 ويندرج حتت هذا البند عدة نقاط يه: خيارات التنفيذ

 طبيعة ذات تكون ما غالبا   واليت ، برسعة الانتشار عىل القادرة ادلولية ابلعنارص املس بقة رضورة املعرفة .1

 .مدنية
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منا،  العنارص هؤلء لنرش املناس بة الأداة تكون لن،  املتحدة ممالأ  قبل من سالم حفظ معلية أأي .2  يس تطيعون وا 

 موسعة.و  خاصة س ياس ية بعثة ا رشاف حتت العمل

 ورسيالناك.  السودان وأأوكرانيا:  مثل مناذج ا ىل استنادا   العنارص انتشار دلمع بديةل أ ليات اعامتد ميكن .3

 الأعضاء ادلول من والقادمني،  العربية ابللغة الناطقة العنارص من كبرية نس بة ا ىل حتتاج الامنذج هذه لك .4

 .الأطراف لك دلى واملقبولني

 النرش من ومتكن،  مناس بة أأهنا عىل يتفق اليت،  املواقع من قليل عدد يف مبدئيا   الامنذج لك تنفذ أأن يتوقع .5

 .الأرض عىل العملياتية للعنارص التدرجيي

 للورقةالأساس ية  الفرضيات

 : ويه اكلتايل؛ اختمتت الورقة بعدة فرضيات أأساس ية 

 .دولية و ووطنية حملية أأطراف قبل من يمت ( ،فيينا) معلية بتنفيذ الالزتام .1

 وتوافق والرشوط البنود تقبل اليت الأطراف بني يتحقق أأن ميكن؛  اكملال غري اجليد النار ا طالق وقف .2

  .املراقبة نظام عىل

ن حمليا   للتفاوض النار ا طالق بوقف اخلاصة الظروف تس متر سوف .3  .مراقبهتا ابلتايل وميكن أأمكن، ا 

طار خارج،  املعّطةل اجلهات أأو،  الأطراف من حمدد عدد سيبقى .4  وسيس متر ،النار ا طالق وقف معلية ا 

 .العنف

،  التنس يق أ ليات وضع ومت،  ال رهابية اجملموعات حتديد ، كام مت مقبوةل حتديدها مت اليت املعارضة هجات .5

هناء   .دلاعش املضادة العمليات وكذكل اكفة، للأطراف ابلنس بة الزناع وا 

 ا ىل الوصول عىل ابلقدرة وتمتتع،  الاسرتاتيجية املناطق بعض عىل أأخرى متطرفة وعنارص داعش تس يطر .6

 .معقدة جهامت وتنفيذ،  أأخرى مناطق داخل

نسانية حاجات وهناك ، الاجامتعي الامتسك و القوانني تراجع من حاةل هناك .7 عادة أأمام وحتدايت،  كبرية ا   ا 

 .مزمن اقتصادي مع وجود تدهور ، ال عامر
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